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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
L’AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Identificació de la sessió:
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Roda de Ter
JGL2021000007
Sessió Ordinària
23 de febrer de 2021
18:41 – 19:44 hores
TELEMÀTICA (Plataforma zoom) de conformitat amb les
previsions de l’art. amb les previsions de l’article 46.3 de
la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Règim Local (LRBRL).

Hi assisteixen:
Alcalde:
Tinents d’Alcalde:

Secretària-Interventora
(RDGAL 02/07/2020):

Roger Corominas Berloso
Roser Montané i Tardà
Joan Moreno i Parés
Núria Arrébola i Gómez
Roger Canadell i Rusiñol

Núria López Rodríguez

Comprovat que hi ha quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió, la Junta
de Govern Local passa a deliberar els següents punts de l’ordre del dia:

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Ordre del dia:
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 16 DE FEBRER DE 2021.
2.- GOVERNACIÓ
2.1.- PROPOSTA D'ACORD DE MODIFIACIÓ HORARI JORNADA LABORAL 2021
2.2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIO VACANCES 2020 22022021
3.- HISENDA
3.1.- PROPOSTA D'ACORD DE RESOLUCIO AJUTS COVID-19 EMPRESES 17022020
3.2.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIO FACTURES SUPERIORS A 3.000 19022021
4.- URBANISME
4.1.- PROPOSTA D'ACORD DE LLICÈNCIA D'OBRES A LA RONDA LLUÍS COMPANYS N. 22.
EXP. 2436-000007-2021 (X2021000275)
5.- PROMOCIÓ ECONÒMICA
5.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APORVACIÓ DE LES BASES PAREDES FIRA DE LA LLAVOR 2021
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6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
6.1.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES PER LA BORSA
D'AUXILIARS I ADMINISTRATIUS

Desenvolupament de la sessió
1.0.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 16 DE FEBRER DE 2021.
Resultat: aprovada per unanimitat

2.0.- GOVERNACIÓ
2.1.- ACORD RELATIU A LA MODIFIACIÓ HORARI JORNADA LABORAL 2021
En data 25 de setembre de 2020, amb registre d’entrada E2020004636, ha estat
formulada petició per part de la senyora TTR, sol·licitant la següent modificació horària
de la jornada laboral:
- Horari actual: dilluns i dimecres de 9:00 h a 16:00 h, dimarts de 9:00 a 15:00 h i
de 16:00 a 20:00 h, i dijous i divendres de 9:00 a 15:45 h.
- Proposta d’horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8:00 a 15:00 h, i
dimarts de 8:00 a 15:00 h i de 16:00 a 18:30 h.

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

En data 25 de setembre de 2020, amb registre d’entrada E2020004637, ha estat
formulada petició per part de la senyora LRM, sol·licitant la següent modificació
horària de la jornada laboral:
- Horari actual: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 07:15h a 14:15h, dimarts
de 8:30 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00h.
- Proposta d’horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 07:15h a 14:15h, i
dimarts de 07:15h a 14:15h i de 16:00h a 18:30h
En data 25 de setembre de 2020, amb registre d’entrada E2020004642, ha estat
formulada petició per part de la senyora NDS, sol·licitant la següent modificació
horària de la jornada laboral:
- Horari actual: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 07:15h a 14:15h, dimarts
de 8:30 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00h.
- Proposta d’horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 07:15h a 14:15h, i
dimarts de 07:15h a 14:15h i de 16:00h a 18:30h.
En data 5 d’octubre de 2020, amb registre d’entrada E2020004870, ha estat formulada
petició per part de la senyora LRM, sol·licitant poder realitzar teletreball atesa la
modificació legislativa recollida en el Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre.
En data 5 de desembre de 2020, amb registre d’entrada E2020006279, ha estat
formulada petició per part de la senyora ALP, sol·licitant la següent modificació horària
de la jornada laboral per motius de conciliació familiar:
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Horari actual: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a 16:45 h i els dimarts
de 10 a 20.30 h.
Proposta d’horari: de dilluns a divendres de 8 a 14:30 hores i el dimarts de 8 a
19 hores.

En data 23 de desembre de 2020, amb registre d’entrada E2020006656, ha estat
formulada petició per part de la senyora LRM, aclarida en atenció al requeriment de
l’administració de data 4 de gener de 2021 amb registre de sortida S2021000011
mitjançant escrit de data 5 de gener de 2021 amb registre d’entrada E2021000047 de
sol·licitant realitzar teletreball de conformitat amb la graella de retorn a la semipresencialitat 2 dies a la setmana com a mínim per motius de salut.
El conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Roda de Ter per
als anys 2006 i 2007(codi de conveni núm. 813272) estableix a l’article 11 Els horaris
corresponents als treballadors de l’Ajuntament s’establiran amb caràcter anual i seran
fruit de la negociació entre els treballadors de l’Ajuntament i el regidor de l’àrea
corresponent.
Atès que es vol homogeneïtzar els horaris dels treballadors d’oficines atenent al l’orari
d’atenció al ciutadà que s’ha establert de 10 a 14h i de 16 a 19h.
A la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER.- RESOLDRE totes les peticions de canvi horari establint-lo dins de les franges
horàries següents
Matins de dilluns a divendres entre les 7h i les 15h permetent flexibilitat horària entre
les 7 i les 8h i entre les 14 i les 15h a determinar per cada treballador/a els/les quals
indicaran la franja horària triada que ha de ser igual per tots els dies de la setmana.

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Tardes de dimarts horari de 15 a 20h, permetent flexibilitat horària entre les 15h i les
16h i entre les 19 i les 20h a determinar per cada treballador/a els/les quals indicaran
la franja horària triada.
SEGON.- DENEGAR la petició de realitzar teletreball a l’OAC atès que es considera
essencial la prestació del servei de forma presencial i considerant que s’han incorporat
millores al servei que suposen una millora en les condicions laborals dels treballadors
que el presten.
TERCER.- DONAR trasllat als representants sindicals i a tot el personal d’oficines de
l’Ajuntament, concedint un termini d’audiència de 10 dies, transcorregut el qual caldrà
que els/les treballadors/es indiquin la franja horària triada.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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2.2.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ VACANCES PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL
2020
Vist el calendari relatiu al pla de vacances 2020 aprovat per la Junta de Govern Local en
sessió de data 3 de març de 2020.
Vista la documentació que consta en l’expedient X2021000374 i atès que la petició de
vacances per FCC correspon a vacances no gaudides de 2020.
Atès que conforme l’acord regulador del personal funcionari de l’Ajuntament de Roda
de Ter estableix que un cop fixat el calendari laboral qualsevol modificació caldrà ferse mitjançant una sol·licitud per part del treballador/a adreçada a la Junta de Govern
Local.
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- APROVAR LA MODIFICACIÓ en el pla de vacances de l'any 2020 per al personal
al servei d'aquest Ajuntament sol·licitada d’acord amb la petició formulada, concedint
vacances del dia 28 de gener al 11 de febrer de 2021.
Segon.- NOTIFICAR el present acord als representants de Personal.
Roda de Ter, a la data de la signatura electrònica.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.0.- HISENDA
3.1.- ACORD RELATIU A LA RESOLUCIÓ AJUTS COVID-19 EMPRESES 17022020

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Atès que per acord de la Junta de Govern de la Corporació en sessió ordinària de 17 de
novembre de 2020 es van aprovar les bases reguladores dels ajuts per donar suport al
comerç al detall i als serveis de proximitat del municipi de Roda de Ter, les quals van
ser publicades al BOP de Barcelona del dia 3 de desembre de 2020.
Atès que l’objecte d’aquestes bases és un programa d’ajuts per empreses,
professionals i autònoms dels sectors més afectats per la crisi del COVID-19, amb
l’objectiu de fomentar el manteniment de l’exercici d’aquestes activitats i d’acord amb
les mateixes es diferencien dues línies d’ajuts:
- Grup A: per aquelles activitats que han hagut de tancar, per ordre ministerial, la seva
activitat durant un període.
- Grup B: aquelles activitats que no estaven obligades a tancar, però que han tingut
una baixada de facturació superior al 30%.
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Vist l’informe d’instrucció emès per part de la tècnica de promoció econòmica en
relació a la valoració dels requisits de les persones beneficiàries i la documentació
presentada pels sol·licitants.
I d’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020 de delegació d’atribucions de l’alcalde a
la Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- ATORGAR la concessió dels ajuts als beneficiaris relacionats a continuació:
NOM SOL·LICITANT
SARABJEET KAUR SANDHU
MARIA BOIXASA ESTRADA
JUDIT MENA GARRIDO
IMMACULADA PALLARES BORI
MARTA BALMES FELIPE
BLACK MONKEY GYM SCP
JUANA ESCOBAR CABRERA
ROSA M PUIG PUIG
MERCEDES MOLAS PUJOL
LAURA PADRISA NAVARRO
ANA GIL LLADO
MARIA LLIMOS GODAYOL
GEMMA CODINA AUTET
ESPERANZA GALVAN MENDEZ
RABIH EL MOKDAD EL MOKDAD
THIANA SCP
ELISABET SERRA VERGARA

NIF
Y4X8X02XR
X74X5X03D
3X95X8XXD
XX3X133XS
33947931T
J6X51XX7X
X73XX8X2F
77X0X8XXQ
X7X7X4X6M
XX94XX00Z
X4X4X7X7X
33X3XX8XZ
XX9XX146P
3X9XXX74K
X8X4XX26Z
JXX09X7X4
3X9X0XX2Y

IMPORT
2.070,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €
2.120,59 €

Segon.- APROVAR I AUTORITZAR el pagament de l’import corresponent a cada un dels
beneficiaris tal i com s’estableix a la taula anterior amb càrrec a la partida
08.433.480.01 del pressupost municipal.
Tercer.- DENEGAR la concessió dels ajuts als sol·licitants relacionats a continuació per
incompliment del requisit de persona beneficiària, atès segons la relació següent i de
conformitat amb el convertidor d’epígrafs d’activitat econòmica de l’Institut Nacional
d’Estadística les seves activitats no pertanyen a cap dels epígrafs que figuren a l’Annex
I de les bases reguladores:
NOM SOL·LICITANT
JUAN TRISTANCHO MANSO

NIF
CCAE
3X9XX4X6F CCAE 433 Acabament d'edificis
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SILVIA RAMIREZ NIETO

X3X5X3X6R CCAE 463 Comerç a l'engròs de productes
alimentaris, begudes i tabac

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades i comunicar-ho al Servei
de Promoció Econòmica i a la intervenció municipal.
Cinquè.- PUBLICAR aquests acords a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(BDNS), com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
Sisè.- FACULTAR a l’alcalde per resoldre els recursos que es puguin presentar en
relació a aquest acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.2.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE FACTURES D’IMPORT SUPERIOR A 3.000,00
EUROS
Vistes les factures superiors a 3.000,00 euros, presentades per a la seva aprovació i
confirmades pels corresponents serveis tècnics municipals.
I de conformitat amb els articles 184.1 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
l’article 52 del Reial decret 500/1990, les bases d’execució del pressupost municipal
vigent, i el Decret de 16 de juny de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde a la
Junta de Govern Local.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
ÚNIC. Aprovar les factures següents:

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

- factura núm. 21/14 de data 31/01/2021 presentada per Coral Cleaning, NIF
B66915257, corresponent al servei mensual de neteja escola Mare de Deu del Sol del
Pont gener 2021, per un import de 6.238,38 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 07.3231.21203.
- factura núm. 21/15 de data 31/01/2021 presentada per Coral Cleaning, SL., NIF
B66915257, corresponent al servei neteja mensual escola Emili Teixidor gener 2021,
per un import de 3.627,86 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
07.3231.21201.
- factura núm. 47 de data 08/02/2021 presentada per Servicios Tac Osona , SA, NIF
G65187056, corresponent a manteniment parcs i jardins gener 2021, per un import de
9.835,01 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 05.171.22799.
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- factura núm. liquidació de data presentada per Consell comarcal Osona ,
corresponent a gestió llibres ajuts socials , per un import de 4.533,23 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 06.231.46700.
Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- URBANISME
4.1.- ACORD RELATIU A LA LLICÈNCIA D'OBRES A LA RONDA LLUÍS COMPANYS N. 22.
EXP. 2436-000007-2021 (X2021000275)
Vista la sol·licitud presentada per Xavier Baucells i Fontseca, per la construcció d’una
piscina a la ronda Lluís Companys número 22 de Roda de Ter, segons projecte tècnic
presentat, signat per l’arquitecte tècnic Raül Cayuela i Illana, i amb número
d’expedient 2436-000007-2021 (X2021000275).
Vist l’informe favorable de l’arquitecta municipal emès el 10 de febrer de 2021 que
transcrit diu així:
“Antecedents:
Data d’inici de l’expedient: 02/02/2021
Planejament vigent:
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Catalunya Central el 12/12/2017 (DOGC número 7565, de
data 23/02/2018).
Qualificació urbanística: Cases agrupades (clau 5) - Subzona 5a1: Habitatge agrupat
alineat a vial.
Informe de tramitació de l’expedient:
Agents:
Nom

Núm.
col·legiat/CIF

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Arquitecte tècnic
Control de qualitat

Raül Cayuela Illana

11.188

Montmany Productes i Serveis

B65983652

Coordinador de seguretat i salut
Constructor

Les obres proposades consisteixen en la construcció d’una piscina.
Distribució de les superfícies construïdes:
Superfície construïda
Piscina
Escales

10.00 m2
1.00 m2
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Condicions específiques:
Condicionat a reposar el paviment de la vorera.
Tot i el compromís que les runes i els materials ceràmics seran tractats per UTE gestor
amb codi E-1298. Caldrà aportar el certificat d’acceptació per part del gestor
autoritzat.
Terminis:
L’article 37 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística estableix que el termini per començar les obres és
d’un any i de tres anys per acabar-les. Ambdós terminis es computen a partir de
l’endemà de la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per
la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita
justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.
Conclusions:
El projecte està d’acord amb la normativa urbanística vigent.
Càlcul de tributs exp. 275/2021

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

”
Vist l’informe jurídic favorable que consta a l’expedient.
D’acord amb els articles 187 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer; el capítol I del títol I del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; 81, 83 i 84 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals; 103.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; l’ordenança
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fiscal número 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres; i
l’ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.
I d’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020, de delegació d’atribucions de l’alcalde
a la Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer. ATORGAR a Xavier Baucells i Fontseca llicència municipal d’obres per la
construcció d’una piscina a la ronda Lluís Companys número 22 de Roda de Ter,
d’acord amb el projecte tècnic presentat, salvat el dret de propietat i sense perjudici
de tercers, amb les següents CONDICIONS ESPECÍFIQUES:
1. Condicionat a reposar el paviment de la vorera.
2. Tot i el compromís que les runes i els materials ceràmics seran tractats per UTE
gestor amb codi E-1298, caldrà aportar el certificat d’acceptació per part del
gestor autoritzat.
Segon. ESTABLIR els següents terminis de vigència de la llicència: 1 any per iniciar les
obres i 3 anys per finalitzar-les, a comptar a partir de l’endemà de la notificació, amb
l’advertiment que aquesta llicència caducarà si transcorre el termini d’inici o
d’acabament, incloses les pròrrogues si s’haguessin sol·licitat i aprovat en el seu cas,
sense que hagin estat iniciades o finalitzades les obres.
Tercer. La fiança dipositada a l’Ajuntament el 22 de febrer de 2021, per un import de
231,00 euros, és pels costos previstos de gestió dels residus.
El sol·licitant de la llicència haurà de presentar en aquest Ajuntament, un certificat
acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats i el
certificat final de la direcció de les obres visat pel col·legi professional, per tal que es
pugui retornar la fiança corresponent als costos previstos de gestió de residus.

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Quart. La fiança dipositada a l’Ajuntament el 22 de febrer de 2021, per un import de
385,20 euros, és per garantir la reposició dels possibles desperfectes que es puguin
ocasionar a la via pública durant l’execució de les obres.
Cinquè. APROVAR l’autoliquidació provisional en concepte d’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, per un import de 308,00 euros, i de taxa per
tramitació de llicències urbanístiques per un import de 46,20 euros.
Un cop acabades les obres, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa
corresponent, podrà modificar, si procedeix, la base imposable indicada, practicarà la
liquidació definitiva corresponent, i exigirà del subjecte passiu o li reintegrarà, si
s’escau, la quantitat que correspongui.
Sisè. NOTIFICAR aquest acord al titular de la llicència i a tots els interessats en el
procediment.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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5.0.- PROMOCIÓ ECONÒMICA
5.1.- ACORD RELATIU A L’APROVACIÓ DE LES BASES PARADES FIRA DE LA LLAVOR
2021
Les bases de participació generals de la IX Fira de la Llavor Tradicional que es celebrarà
el diumenge dia 18 d’abril de 2021 de 10.00h a 19.00h a la Zona de la Muntanyeta
situada al carrer Jacint Verdaguer de Roda de Ter que consten a l’expedient
estableixen els requisits necessaris per a participar a l’esmentada fira i obtenir el títol
habilitant que permet l'ocupació del domini públic dels seus participats.
L'article 77 del Reial decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
de Béns de les Entitats Locals, ens diu que «L'ús comú especial normal dels béns de
domini públic se subjectarà a llicència, ajustada a la naturalesa del domini, als actes de
la seva afectació i obertura a l'ús públic i als preceptes de caràcter general». I afegeix,
«Les llicències s'atorgaran directament, excepte si per qualsevol circumstància es
limités el número d'aquestes, i en aquest cas ho seran per licitació i, si no fos possible,
perquè tots els autoritzats haguessin de reunir les mateixes condicions, mitjançant
sorteig».
Atès que l’article 35.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, estableix que «La motivació dels actes que
posin fi als procediments selectius i de concurrència competitiva es realitzarà de
conformitat amb el que disposin les normes que regulin les seves convocatòries,
havent, en tot cas, quedar acreditats en el procediment els fonaments de la resolució
que s'adopti» i en virtut del que estableix l'article 21.2 q), de la Llei de Bases
Reguladora del Règim Local, segons el qual correspon a l'Alcalde «L'atorgament de les
llicències, tret que les lleis sectorials l'atribueixin la competència expressament al Ple o
a la Junta de Govern Local».
Atenent el Pla sectorial de desconfinament aprovat per PROCICAT per a recintes firals i
espais a l’aire lliure en què es duen a terme Fires i Fires Mercats en les condicions de
l’etapa de represa.

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Vist l’informe favorable de la tècnica de promoció econòmica.
I d’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020 de delegació d’atribucions de l’alcalde a
la Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).
La Junta de Govern Local adopta els següents ACORDS:
Primer.- APROVAR les bases de participació generals de la IX Fira de la Llavor
Tradicional, condicionant l’atorgament de les llicències a les disposicions sanitàries en
vigor a la data de la seva celebració.
Segon.- PUBLICAR les bases a l’e-tauler i fer-ne difusió en els canals de comunicació
habituals.
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Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
6.1.- ACORD RELATIU L’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES
DEL CONCURS OPOSICIÓ PER A LA CREACIO D’UNA BORSA DE TREBALL DE PLACES DE
PERSONAL ADMINISTRATIU I AUXILIAR ADMINISTRATIU AMB CARÀCTER TEMPORAL
Vista la necessitat de crear una borsa per contractar personal administratiu i auxiliar
administratiu amb caràcter temporal, per tal de cobrir les necessitats del servei,
programes de subvencions, acumulacions de tasques, baixes i/o substitucions de
titulars, per la substitució de vacant del lloc de treball i fins la seva cobertura definitiva,
i qualsevol vacant de la plantilla sobrevinguda de l’Ajuntament de Roda de Ter.
Vist l’informe favorable emès per Secretaria.
Examinades les bases de la convocatòria que es proposen.
I d’acord amb el Decret de 16 de juliol de 2020 de delegació d’atribucions de l’alcalde a
la Junta de Govern Local (BOPB de 5 d’agost de 2020).
La Junta de Govern Local adopta els acords següents:
Primer. APROVAR les bases reguladores de la convocatòria de Borsa de treball de
personal administratiu i auxiliar administratiu amb caràcter temporal.
Segon. CONVOCAR les proves selectives per a la creació d’una borsa de treball de
personal administratiu i auxiliar administratiu amb caràcter temporal, pel procediment
d’oposició lliure, amb caràcter temporal ja sigui per substitucions, places conjunturals
o places vacants fins a la provisió reglamentària de la plaça.

AJUNTAMENT DE RODA DE TER
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original.

Tercer. PUBLICAR la convocatòria, juntament amb el text íntegre de les bases
reguladores de les proves selectives, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i
a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, això com un anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat
No havent-hi altres assumptes l’Alcalde aixeca la sessió quan són les 19:44 h de tot el
que jo, la secretària, en dono fe amb el vistiplau de l’Alcalde.
L’alcalde

La secretària-interventora

